На основу члана 22. став 15. Статута Православног богословског факултета
„Свети Василије Острошки“ у Фочи, Управни одбор Факултета на другој сједници
одржаној
2010. године, донио је

ПРАВИЛНИК
О додјели повеље, плакете, захвалнице и других признања
Факултета
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о додјели повеље, плакете, захвалнице и других признања
Факултета (у даљем тексту: Правилник) утврђују се признања које додјељује
Факултет те услови и поступак за додјељивање тих признања.
Члан 2.
Признања Факултета (у даљем тексту: Факултета) могу се додјелити
домаћим и страним физичким и правним лицима, под условима и у поступку
утврђеним овим Правилником.
Члан 3.
Принања Факултета додјељују се: истакнутим наставницима и сарадницима
и другим запосленим радницима, као и другим физичким и правним лицима, који
су значајно допринијели на афирмацији и развоју Факултета.
Члан 4.
Признања Факултета уручује декан Факултета на пригодним свечаностима
Факултета.
II. ПРИЗНАЊА ФАКУЛТЕТА
Члан 5.
1.
2.
3.
4.

Признања Факултета се могу добити:
за заслуге и изузетан допринос у развоју Факултета,
за истакнути рад и достигнућа у наставној, научној, умјетничкој, културној,
спортској и другој дјелатности Факултета,
за дугогодишњи успјешан рад на Факултету,
за значајне доприносе у развоју високог образовања.
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Члан 6.
1.
2.
3.
4.
5.

Признања Факултета додјељују се у виду:
повеље Факултета,
плакете Факултета,
захвалнице Факултета,
новчане награде,
деканове награде.

Највеће признање Факултета је повеља Факултета.

1. Повеља Факултета
Члан 7.
Повеља Факултета је највеће признање Факултета које се додјељује
домаћим и страним физичким и правним лицима за нарочите заслуге и изузетан
допринос у развоју Факултета.
О додјели повеље Факултета одлучује Управни одбор Факултета на
приједлог Одбора за додјелу признања Факултета.

2. Плакета Факултета
Члан 8.
Плакета Факултета додјељује се домаћим и страним физичким и правним
лицима за истакнути рад и достигнућа у наставној, научној, умјетничкој, културној,
спортској и другој дјелатности Факултета.
О додјели плакете Факултета одлучује Управни одбор Факултета на
приједлог Одбора за додјелу признања Факултета.

3. Захвалница Факултета
Члан 9.
ету.

Захвалница Факултета додјељује се за дугогодишњи успјешан рад на Факулт

О додјели захвалнице Факултета одлучује Управни одбор на приједлог
Одбора за додјелу признања Факултета.
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4. Новчана награда
Члан 10.
Факултет може из донаторских или из властитих средстава додјељивати
новчане награде физичким и правним лицима за остварене резултате утврђене у
члану 6. овог правилника.
О додјели новчаних награда одлучује управни одбор на приједлог Одбора за
додјелу признања Факултета.

5. Деканова награда
Члан 11.
За изузетне резултате студената постигнуте током студија на Факултету или
достојно репрезентатовања Факултета на међународним и домаћим такмичењима
из области науке, умјетности или спорта, декан Факултета може додјељивати
награде или признања у виду плакета, захвлница или новчане награде студентима
Факултета.
Деканова награда се, у правилу, додјељује приликом промоција и других
свечаности Факултета.
Приједлог висине новчаног износа деканове награде утврђује Управни
одбор Факултета, на приједлог Одбора за додјелу признања Факултета.
Новчана средства за ректорову награду обезбјеђују се из донација или
властитих средставаФакултета.

III. ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ ПРИЗНАЊА
ФАКУЛТЕТА
Члан 12.
Приједлог за покретање поступка додјеле признања Факултета могу дати:
• Декан Факултета,
• Наставно-научно вијеће.
Приједлог за покретање поступка упућује се у писаном облику Одбору за
додјелу признања Факултета.
Члан 13.
Приједлог за додјелу признања Факултета за физичка лица садржи
биографију предложеног кандидата, опис његовог наставног, научног и јавног рада,
као и образложење на којем се темељи приједлог.
Приједлог за додјелу признања Факултета за правна лица садржи назив,
сједиште, те образложење приједлога за додјелу признања.
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IV. ОДБОР ЗА ДОДЈЕЛУ ПРИЗНАЊА ФАКУЛТЕТА
Члан 14.
Одбор за додјелу признања Факултета има 5 чланова, а именује га Управни
одбор Факултета из реда академског и неакадемског особља Факултета.
Мандат чланова Одбора из реда академског и неакадемског особља траје 4
године.
Један члан одбора је представник студената и именује га студентско
представничко тијело.
Мандат члана Одбора из реда студената траје 1. годину.
Предсједник Одбора бира се из реда академског особља.
Члан 15.
Одбор ради на сједницама, а сједница Одбора се може одржати ако јој
присуствује већина од укупног броја чланова Одбора.
Одлуке Одбора се доносе већином гласова од укупног броја чланова.
Члан 16.
Средства за признање и новчане награде планирају се у буџету Факултета за
сваку календарску годину.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Измјене и допуне овог Правилника доносе се на начин и по поступку
утврђеном за његово доношење.
Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен на
огласној табли Факултета.
Број:
Дана:

ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
________________________
/ Проф. др Предраг Пузовић/
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ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ“
У ФОЧИ

ПРАВИЛНИК
О ДИПЛОМСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МАСТЕР
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Фоча, ___________
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